
Zápis z jednání komise stavební a investiční  

konaného dne  11.3.2015  v Bakově nad Jizerou od 17:00 do 19:30  hodin v zasedací 

místnosti městského úřadu 

 

 

Přítomni:  

Činka Miroslav, Ing 

Babák Jan, Ing. 

Čejka Pavel 

Holba Josef 

Janda Václav 

Kavan Jan 

Koudelková Marie 

Peroutka Lubomír (za MěÚ) 

Vondráčková Martina, Ing 

Omluveni: Čech Vladimír, Šverma Petr 

 

Program jednání: v rozsahu stanoveném radou města: 

 

• ověření postupu plnění investičních akcí, v návaznosti na schválený plán, ve všech 

fázích přípravy a realizace 

• projednání záměrů a návrhů investičních akcí a programů města v oblasti investičních 

aktivit města 

• aktualizace strategického plánu rozvoje 

• Investiční záměr zateplení mateřské školky 

 

Průběh jednání 

• Předseda komise Ing. Činka podal informace o programu jednání komise (dále též 

„SaIK“) a předložil studii Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou, 

informace doplnil pan Kavan; 

• Pan Holba upozornil na nekvalitní zadávací dokumentace, kde následně vznikají při 

realizaci vícepráce pro investora a zdůraznil omezení rizik kontrolou projektů ze 

strany odborníků;  

• Komise se jednoznačně shodla na tom, že obsah a kvalita zadávací dokumentace má 

rozhodující význam nejen pro postup výběrového řízení, ale také pro celý proces 

realizace stavby;           

• Komise se po kratší diskuzi shodla na variantě zateplení s uplatněním nároku na již 

vyměněná okna a navrhla způsob procesu při zpracování projektové dokumentace; 

• Dále proběhla diskuze o vypisovaných dotacích; 

• Závěrem byl diskutován postup stavební komise při aktualizaci strategického plánu;  

• Pan Holba požádal o předložení smlouvy, rozpočtu a projektové dokumentace 

s vítěznou firmou na akci „sokolovna“ s odůvodněním vyhodnocení rizik z projektové 

zadávací dokumentace.  

 

Usnesení 

Komise doporučuje radě města:  

1. Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou 

- vyzvat odpovědné zástupce firmy Energy Benefit Centre a.s. k projednání dalšího postupu 

zpracování dokladů pro projektovou žádost (zpracování zadávací dokumentace ) a o způsobu 

realizace projektu - akce  (autorský a technický dozor)   



- určit způsob a stanovit podmínky pro zpracování, schvalování PD a ZD dokumentace ze 

strany zadavatele (zodpovědnost), požádat SaIK o případné připomínky k PD, technickým 

specifikacím, výkazu výměr a ZD před jejím schválením.   

 

2. Ostatní  

- přípravné projektové dokumentace předkládat stavební komisi k vyjádření 

- TDI vybírat k jednotlivým akcím, ne rámcovou smlouvou na více akcí 

- dokumentace předkládat ke kontrole s dostatečným časovým předstihem 

- vytvořit databázi poptávaných firem (seznam) 

- provádět vyhodnocení jednotlivých akcí a dodavatelů 

- informovat jednotlivé spolky a organizace o dotaci ze Škoda auto 

- předkládat veškeré informace o dotacích komisi k projednání 

 

 

Komise navrhuje radě města  

- V akci Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou postupovat podle varianty se 

zpětným vyžádáním dotací na již instalovaná okna, tzn. varianta bez výměny oken  ( 9/0/0) 

- jednoznačně stanovit odpovědnost konkrétních zaměstnanců MěÚ za jednotlivé kroky 

v rámci plánování a následné realizace investičních akcí 

- její doplnění o zaměstnance přímo se zabývající investičními akcemi (v této chvíli 

místostarosta a investiční referent) 

 

Zapsal: Peroutka 

Rozesláno dne: 13. 3. 2015 

 

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise  

 

Předseda komise: 

 

Upozornění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace. Je určen pouze pro členy komise ....., 

členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu Bakov nad Jizerou, příp. pro 

přizvané odborníky. Informace z jednání nemohou být zveřejněny před konečným usnesením 

příslušného obecního orgánu. 

 


